
المحاضرة الثامنة

توضيح نص غامض.
إكمال نص مقتضب.

التوفيق بين الجزاء المتناقضة للنص الواحد.

خطأ مادي :

حين ورود خطأ لفظي في نص المادة القانونية، بحيث ل يستقيم مفهوم النص إل بتصحيح هذا الخطأ.

خطأ معنوي:

يتعلق بالمعنى و ليس بالصياغة.

الغموض :

 عندما يحتمل النص، أو أحد ألفاظه أكثر من معنى مما يؤدي إلى إبهامه. قد يكون الغموض مقصودا من المشرع لطلق يد
القضاء في التفسير.

النقص :
إغفال لفظ في النص ل يستقيم المعنى بدونه، مما يحدو بالمفسر إلى إكمال هذا النقص ومسترشداU بقصد المشرع.

مثال عليه
  من القانون المدني المصري القديم فيما يتعلق بشروط اكتساب الملكية بالتقادم القصير؛ فأشارت إلى وضع اليد76المادة 

والسبب الصحيح وأغفلت حسن النية، وهو من شروط اكتساب الملكية في هذا النوع من التقادم.

التعارض :
 تعدد المعاني المستخلصة من النصوص مع تناقض معناها (فيدل أحد النصوص على معنى معين ويدل نص آخر على معنى

مختلف).

التعارض بين نصوص التشريع نفسه :

ويزال التعارض باللجوء إلى طرق التفسير الداخلية والخارجية.

لتعارض مع نصوص تشريع آخر:

- التشريع العلى يرجح على التشريع الدنى.

النص الحدث هو الذي يرجح (التشريع اللحق يلغي التشريع السابق)-
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المحاضرة الثامنة

 (أو مدرسة التزام النصوص) :Glossatorsمدرسة الشرح على المتون 

 وتقوم هذه المدرسة على أساس التزام المفسر بتفسير النظام وفقاU لرادة المنظم وقت وضع التشريع، ل وفقاU لرادة المفسر
 وقت التفسير أو التطبيق، أي تبحث عن نية المشرع المفترضة وقت وضع التشريع ل وقت التفسير، مهما كان الزمن الذي مر
 على إصدار القانون. وأبرز ما يميز هذه الطريقة في التفسير أنها تؤدي إلى تقييد حرية المفسر عند قيامه بعملية التفسير، مما

يمنح التشريع شيء من الثبات والستقرار.

المدرسة التاريخية الجتماعية :

 تذهب المدرسة إلى أن تفسير النصوص يجب أن يتم على ضوء الظروف الجتماعية وكافة العوامل والمؤثرات المحيطة
 بالمفسر وقت قيامه بعملية التفسير ل وقت وضع النظام، باعتبار أن القانون هو أداة للتعبير عن اتجاهات المجتمع وأولوياته.

 )؛ فان روح البلد تحددها عوامل عديدة (الطبيعة، المناخ، الدين، القانون، القيم، العادات)MontesquieuفوفقاU لمونتسكيو (
و لذلك فمن غير المتصور أن يناسب قانون واحد جميع المجتمعات.

مدرسة البحث العلمي الحر (المدرسة العلمية) :

وتقف هذه المدرسة موقفاU وسطاU بين المدرستين السابقتين ؛ فتفرق بين حالتين سنوضحهما.
الحالة الولى

 إذا عرضت حالت على المفسر قد تعرض لها التشريع : فيطبق المفسر القانون على ما يعرض أمامه من حالت اعتماداU على
إرادة المشرع الذي صدر عنه (مما يتفق مع مدرسة الشرح على المتون).

الحالة الثانية

 إذا عرضت حالت على المفسر لم يتعرض لها التشريع :  هنا يبحث عن الحلول في المصادر المختلفة للقانون؛ فان لم يجد
ذلك فإنه يقوم بـ "البحث العلمي الحر" أي إلى مختلف العوامل التي تساهم في خلق القاعدة القانونية (كالعرف).

القانون الدولي :

هناك جهات أنيط بها مهمة تفسيره وهي محكمة العدل الدولية ومجلس المن.

القانون الدولي 

المر مختلف فيه يقسم إلى عدة أقسام سنشرحها

التفسير التشريعي

 يصدر من ذات المشرع الذي قام بإصدار القانون الصلي، بقصد تفسير النصوص الغامضة منه، وذلك بإصدار قانون يسمى
 "القانون التفسيري" ، يتمتع بذات القوة اللزامية التي يتمتع بها القانون الصلي. ورغم ندرة هذا النوع من التفسير وكونه غير
 محبذ، وعادة ما يترك المشرع التفسير للمحكمة العليا (المحاكم الدستورية) في الدول التي تأخذ بهذا النظام. وربما عدم وجود

 محكمة عليا في المملكة في السنوات السابقة وقبل صدور نظام القضاء الجديد هو الذي دفع مجلس الوزراء إلى الخذ بهذا
النمط من التفسير أكثر من مرة
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المحاضرة الثامنة

التفسير القضائي

 وهو  التفسير الذي يقوم به القاضي للقانون عند تطبيقه على الدعوى المعروضة أمامه إذا تبين له غموض بعض نصوصه. و
 يتميز عن التفسير التشريعي من حيث كونه غير ملزم للمحكمة إل بصدد الدعوى التي صدر بشأنها، بحيث يجوز للمحكمة

نفسها التي أصدرته العدول عنه في الدعاوى الخرى، و لو تماثلت.

التفسير الفقهي

يقوم به الفقهاء في شروحهم القانونية، وهو تفسير غير ملزم، و إن كان له بعض القيمة السترشادية لدى القضاء.

التفسير الداري

 يتكون من التوجيهات التي توجهها السلطة التنفيذية إلى موظفيها لتفسير أحكام القانون و كيفية تطبيقه. وهو تفسير غير ملزم
إل بالنسبة للموظفين الذين صدر إليهم.

القاعدة:
ل اجتهاد في مورد النص. إذاU يتحدد معنى النص من خلل ألفاظه وعباراته؛ فيتقيد المفسر بالمعنى اللفظي لها.

المعنى اللفظي:
هو المعنى الذي يتبادر فهمه من ألفاظ النص (فيتعين الوقوف عنده دون تأويله إلى معنى آخر، ما لم يقم دليل على ذلك).

 إذا كان اللفظ يحتمل أن يفسر بعمومه وإطلقه و يحتمل أن يفسر مع التخصيص أو التقييد فإن اللفظ يفسر بعمومه-1
وإطلقه ما لم يقم دليل على خلف ذلك (فالعام يظل على عموميته حتى يرد ما يقيده).

 إذا كان للفظ معنى اصطلحي أو فني ومعنى أخر لغوي أو دارج؛ فيفسر اللفظ بمعناه الصطلحي أو الفني (ما لم يقم-2
دليل على خلف ذلك).

إذا كان للفظ معنى حقيقي وأخر معنى مجازي؛ فإنه يؤخذ بالمعنى الحقيقي (ما لم يقم دليل على خلف ذلك).    -3

 المقصود بإشارة النص : المعنى الذي يشير إليه النص دون أن يصرح به (فهو معنى ل يتبادر فهمه من ألفاظ النص، ولكنه
 لزماU لمعنى متبادر منها). ويتعين الشارة إلى أن تحديد مضمون النص من مفهومه يأتي من حيث درجته بعد تحديد

المضمون وفقاU لشارته، ووفقاU لمنطوقه.

مثال
 في حالة تعارض المضمون المستخلص من إشارة النص مع المضمون المستفاد من منطوق ألفاظ نص آخر تعين تغليب معنى

اللفظ على معنى الشارة.

ما يمكن فهمه واستنتاجه من مفهوم النص وروحه بإحدى طرق القياس التية.
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المحاضرة الثامنة

طرق القياس:
الستنتاج بمفهوم الموافقة

 ويقصد به إعطاء الحكم الذي تقرره قاعدة قانونية تحكم حالة معينة، لحالة أخرى لم يرد بشأنها قاعدة، لتحادهما معاU في العلة
 التي سنت من أجلها القاعدة القانونية. وهو نوع من القياس إذا أن القياس هو إلحاق حكم الصل للفرع لتحاد العلة. ويراعى

أنه ل يجوز التوسع في تفسير المواد الجنائية، لمخالفة ذلك لمبدأ الشرعية (ل جريمة ول عقوبة إل بنص).

الستنتاج من باب أولى

 ويراد به إعطاء حالة غير منصوص عليها حكم حالة أخرى منصوص عليها (لوضوح علة الحكم في الحالة الولى دون
الثانية).

الستنتاج بمفهوم المخالفة (الستنتاج العكسي)

 ويعبر عن إعطاء حالة غير منصوص عليها في القانون عكس الحكم المنصوص عليه في حالة أخرى لنتفاء قيد ورد بالنسبة
للحالة المنصوص على حكمها.

ويكشف ما سبق عن أن الستنتاج من باب أولى والستنتاج بمفهوم الموافقة يشتركان في أن :
 كلU منهما تفسير موسع فل يجوز اللجوء إليهما إذا كان الحكم الذي يقرره النص حكماU استثنائياU يتضمن خروجاU على-1

قاعدة عامة (لن الستثناء ل يقاس عليه، ول يتوسع فيه).
 ل يجوز إعمالهما في المسائل الجنائية إل لمصلحة المتهم (فإذا كان النص الجنائي يجرم فعل إخفاء الشياء المسروقة؛-2

فل يمكن مد هذا الحكم إلى إخفاء الشياء المتحصلة من النصب أو خيانة المانة).       

 :النص المعيبتفسير  طرق
حكمة التشريع :

Uوهي الغاية والهدف الذي يرمي إليه المشرع من وضع التشريع، حيث يتعين أن يفهم النص على المعنى الذي يكون أكثر تحقيقا 
للحكمة منه. وقد تكون غاية المشرع ما يلي.

مصلحة الجماعة.-1
مصلحة الفراد.-2
مرتبطة باعتبارات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.-3

 وهي وثائق تلحق عادة بالتشريعات عند تحضيرها، و تفيد المفسر لمعرفة قصد المشرع الحقيقي عند وضع النص، و تتكون من
المذكرات التفسيرية التالية.

العمال التحضيرية :

 وهي وثائق تلحق عادة بالتشريعات عند تحضيرها، و تفيد المفسر لمعرفة قصد المشرع الحقيقي عند وضع النص، و تتكون من
المذكرات التفسيرية التالية.

مناقشات المجالس التي تقوم على إعداد التشريع.-1
محاضر جلسات هذه المجالس وأعمال اللجان .-2

 ويجدر التنويه إلى أن هذه العمال قد ل تعبر عن وجهة المنظم تعبيراU حقيقياU ولذلك في تقف عند حد كونها وسيلة يستأنس بها
تساعد القضاة والفقهاء، ولكنها غير ملزمة للمفسر.

4لللللل للللل 

http://lms.ut.edu.sa/pluginfile.php/8600/mod_scorm/content/1/1/start.html
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المصادر التاريخية :

المقصود بها إزالة إبهام النصوص من خلل الرجوع إلى الصل التاريخي الذي استمدها المشرع منه.
أمثلة 

 حين يلجأ الفقه المصري في بعض الحالت إلى القانون المدني الفرنسي يبحث فيه عن تفسير لبعض أحكام القانون-1
المدني المصري، كما يلجأ إلى أحكام الشريعة السلمية بالنسبة للحكام المستمدة منها.

 كذلك حين يلجأ الفقه السعودي إلى نظام مكافحة الرشوة المصري باعتباره مصدراU تاريخياU لنظمة مكافحة الرشوة في-2
المملكة لتذليل ما قد يظهر من غموض في نصوصه المشتقة منهما.

تفسير التشريعي :

- في المملكة يقوم مجلس الوزراء بالتفسير التشريعي بشرط عدم تجاوز أو تعديل النص.

مجلس الشورى له دور استشاري.-

التفسير القضائي:
 

قاصر على القضية ذاتها ول يلزم بقية المحاكم .

التفسير الفقهي:

يقوم  به شراح القانون من أساتذة الجامعة في القانون والشريعة .

عرف التفسير.

بين أنواع التفسير من حيث الجهة القائمة به.

وضح طرق التفسير.

ما هي ضرورة التفسير وغايته.

ما هي مبادىء التفسير.

بين المذاهب المختلفة في التفسير.

بين طرق تفسير النص المعيب.
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